
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 
konané dne 13.11.2019 

Přítomni: Petr Cáp, Pavel Dittrich, Zdeněk Dusil, Věra Duchoslavová, Michal Kubín, Dana 
Kubínová, Zdeňka Machková 

Omluveni: Růžena Dítětová 
Neomluveni: - 
Hosté: Leoš Dušek - softball, Jakub Střítecký - Zálesáci 

1. Vzhledem k přítomnosti Zálesáků zahajujeme netradičně diskusí o výši pronájmu 
klubovny pro jejich schůzky vzhledem k našim výdajům na opravu a údržbu celého 
objektu a do příští schůze očekáváme jejich představu. Pro informaci – v současnosti 
mají asi 25 dětí ve 3 oddílech a 15 dospělých. 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze: soft klíče zatím stále nepředány, hasičáky instalovány 
kromě softballu (klíče!!!), členské příspěvky předány kromě 1 juniorky (špatná 
informace Kabele X rodiče), plachty na beach koupeny, budou co nejdříve položeny 
(brigáda volejbal muži), cedule o poskytovatelech grantů v jednání, v ZŠ v pátek muži 
volejbal NE, Dittrich – příprava čerpadla na zimu – teprve bude, 2 buňky pro soft – 
ještě neodpověděli z MMHK na naši žádost (zeptá se Kubínová), výběrové řízení na 
tělocvičnu – samostatný bod č. 3, štafetový běh proběhl – účast 9 žákyň volejbalu a 1 
softballistka, triatlon se úspěšně uskutečnil, školení v Praze – info na příští schůzi 
Machková. 

3. Tělocvična – Dusil předal informaci o vyhlášení výběrového řízení – 18.11., tak 
uvidíme, jak vše bude rychle probíhat.  

4. Nájem – do současné doby zaplaceno 129.030,-, ovšem ještě přibudou faktury ze 
Slavie, Bezručovky, Úprkovky a ZŠ Pouchov – takže to bude o dost víc – použijeme 
příspěvek zaslaný z ČUS. 

5. Cáp + Dittrich – zapůjčené klíče od nové buňky a čerpadla až nebudou potřeba nutno 
vrátit Kubínové. 

6. Nutno zvážit co dát do grantu na údržbu – do příští schůze. 
7. Obsluha a provoz tlakových nádob u čerpadla ve studni – proškolen Dusil pro obsluhu 

a Cáp na provoz. 
8. Kubín otevřel otázku datové schránky pro naši jednotu – výbor schválil a Kubínová 

zařídí na poště. 
9. Další je otázka, zda cvičence, kteří mají narozeniny 75., 80. a výše, pozvat na výbor a 

pogratulovat - zamítnuto. 
10. Poslední věc k záležitosti nájmu Zálesáků  - po diskuzi navrženo 2.400,-.  
11. Příští schůze – 11.12.2019 od 18,00 v Centru pro zdravotně postižené ve Věkoších. 

 
Zapsala: Kubínová 


